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Φοιτητές από 14 
χώρες του κόσµου, 
στην τελετή 
αποφοίτησης 
του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου 
της Ελλάδος 

Με επισηµότητα και σε κλίµα 
χαράς και συγκίνησης πραγµατοποιήθηκε 

η τελετή αποφοίτησης 
των 126 µεταπτυχιακών φοιτητών 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της 
Ελλάδος, στο συνεδριακό κέντρο 
«Ιωάννης Βελλίδης», παρουσία 
εκατοντάδων συγγενών και φίλων 
των αποφοίτων, οι οποίοι παραβρέθηκαν 

στην Θεσσαλονίκη από 
όλα τα µέρη της γης για αυτόν 
ακριβώς τον σκοπό. 

Πιο συγκεκριµένα, οι φετινοί 
απόφοιτοι προέρχονται από δεκατέσσερις 

(14) χώρες: Ελλάδα, Αλβανία, 
Αρµενία, Βέλγιο, 

Βουλγαρία, Γεωργία, Λιθουανία, 
Μεξικό, Μολδαβία, ΠΓ∆Μ, Ρουµανία, 

Ρωσία, Σλοβακία και Τουρκία. 

Η τελετή ξεκίνησε µε την αναγόρευση 
τριών εξεχόντων ακαδηµαϊκών 

σε Επίτιµους ∆ιδάκτορες 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της 
Ελλάδος, του Καθηγητή Σπύρου 
Πολλάλη, του Καθηγητή Herbert 
Kronke και του ∆ρ. Φαίδωνα 
Αβούρη. 

Ακόµη, ο καθηγητής Σπύρος 
Πολλάλης τόνισε στην οµιλία του 
την αναγκαιότητα για αλλαγή νοοτροπίας 

στην Ελληνική κοινωνία 
και την ακαδηµαϊκή κοινότητα µε 
βάση την αξιοκρατία. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, θα δοθεί η δυνατότητα 
αξιοποίησης του εξαίρετου ανθρώπινου 

δυναµικού που διαθέτει η 
χώρα µας. Έκλεισε την οµιλία του 
και καταχειροκροτήθηκε από το 
κοινό λέγοντας: «∆ώστε στους συνεργάτες 

σας και στους υφισταµένους 
σας ένα δηµιουργικό 

περιβάλλον, χώρο για ανάπτυξη, 
αξιοκρατία, καθοδήγηση για το 
δικό τους όφελος, υπευθυνότητα 
και επιβράβευση.» 

Ο καθηγητής Herbert Kronke, 
εξήρε το έργο των Ελλήνων φοιτητών 

και νοµικών επιστηµόνων, 
που γνώρισε κατά τη διάρκεια της 
ακαδηµαϊκής του καριέρας στη 
Γερµανία. Εξέφρασε, επίσης, τη 
βεβαιότητα ότι τα µεταπτυχιακά 
προγράµµατα Νοµικών Επιστηµών 

του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου, 
θα καταστούν «το νέο στολίδι για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης και 
της Ελλάδας.» 

Ακολούθησε η απονοµή των 
επαίνων στους αριστούχους φοιτητές 

καθώς και των πτυχίων όλων 
των σχολών του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 

της Ελλάδος. 
Εκ µέρους των αποφοίτων απηύθυνε 

χαιρετισµό η κ. Christina 
Alexandra Nastaze, απόφοιτος του 
προγράµµατος ΜΑ in Black Sea 
Cultural Studies, η οποία αναφέρθηκε 

στις γνώσεις που αποκόµισε 
κατά τη διάρκεια των σπουδών 
της. Η τελετή αποφοίτησης ολοκληρώθηκε 

µε την οµιλία του καθηγητή 
Κώστα Θ. Γραµµένου. 

Φοιτητές από 14 
χώρες του κόσµου, 
στην τελετή 
αποφοίτησης 
του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου 
της Ελλάδος 

www.clipnews.gr


